Midt i byen –
midt i livet

Metodistkirken

Velkommen i

Metodistkirken
Østergade 16
3700 Rønne

Aktiviteter i Ugen
Harmony
Kan du lide at synge - så
mødes koret onsdag
kl. 19.00
For nærmere information:
Korledere:
Helle Hjorth tlf. 3030 2663
Majbrit Jensen tlf. 2989 4102

Sommerferie
***
Men den syvende dag er sabbat for Herren din
Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter,
din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og
heller ikke den fremmede i dine byer.
2. Mosebog 20,10

Men i det syvende år skal landet holde fuldstændig hvile, en sabbat for Herren; da må du ikke
tilså din mark eller beskære din vingård.
3. Mosebog 25,4

”Lidt søvn, lidt hvile, lidt hænderne i skødet”,
men så kommer armoden over dig som en landstryger, nøden som en røver.
MS Spejder
Spejderne mødes torsdag
kl. 18.30 – 20.00
For nærmere information
Gruppeleder Bettina Pedersen tlf. 2347 7109

Ordsprog 24, 33-34

Og Jesus sagde til dem: ”kom med ud til et øde
sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt.” For
der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise.
Markus 6, 31

Men Jesus trak sig tilbage til øde steder og bad.
Lukas 5,16

Anonyme Alkoholikere
Hver fredag mødes en
gruppe i Kirkens Kælder.
For nærmere information:
https://aabornholm.wordpress.com/

***
Sommeren er begyndt og vi har allerede haft
nogle fine dage med sol og varme og mange glæder sig til mere. Det er også den årstid, hvor de
fleste holder sommerferie.
Da jeg blev spurgt om at skrive en andagt eller
reflektion til menighedsbladet begyndte jeg med
at lede efter et aktuelt emne. Ferie, sommerferie,
var noget jeg kom i tanke om. Det er aktuelt, men
har det noget med kirken og bibelen at gøre? Ordet ”ferie” findes ikke i bibelen. Men der er tale
om at hvile sig, om at trække sig tilbage og
komme til ro.
Et af de ti bud er buddet om at holde sabbatsdagen hellig. Det er ikke ferie, men en fridag hver
uge. En dag hvor man ikke må arbejde, men hvile
sig. Hvor man har tid til familie og fællesskab, til
eftertanke og bøn.
I år er det dog lidt anderledes. På grund af

Behovet for at hvile sig er gammelt, så gammelt som verden, hvis man tænker
på skabelsesberetningen. Efter at have skabt verden, hvilede Gud sig.
I det gamle testamente findes der også love om et sabbatår. Hver syvende år
skulle man lade være med at plante og pleje markerne, for at give naturen tid
til at restituere. Jeg ved ikke hvor vidt dette bud er blevet overholdt. Men langt
senere kom man jo tilbage til noget i den stil med treskiftebrug i Europa, hvor
en tredjedel af markerne lå brak hvert år og blev brugt som græsningsareal for
husdyrene. Det er altså en kendsgerning at der er brug for hvile. Der fandtes
dog senere metoder for at undgå braklægningen ved brug af sædskifte og gødning. Vores marker producerer langt mere en de gjorde for tusinde år siden,
men ulempen er, at med den stigende produktion faldt biodiversiteten, vores
natur blev og bliver fattigere. Derfor vil man nu sørge for mere urørt natur ved
siden af. Man kunne også sige at en del af landet kan hvile hele tiden og at resten ikke får mulighed for at hvile. Er det mon den bedste løsning?
Også i det nye testamente kan vi læse om at hvile sig. Jesus og disciplene blev
trætte og de ville gå ud til et øde sted for at hvile sig. En gang lykkedes det ikke,
fordi folket fulgte efter dem. Men vi kan også læse om at Jesus trak sig tilbage
for at være alene og bede. Selv Jesus havde brug for hvile og ro og han brugte
denne tid til bøn.
Samfund og kultur er meget anderledes i dag end de var på Jesu tid eller i det
gamle testamente. Livet er blevet mere hektisk, intenst og behovet for at hvile
sig er blevet større. Så lever vi også i et rigt samfund og har råd til ferie. Det
har man ikke overalt. I ordsprogenes bog kan vi læse en advarsel mod for meget hvile, fordi det fører til armod og nød. Forfatteren havde sikkert dovenskab
i tankerne og ikke ferie, men det viser bare hvor godt vi har det med fem ugers
betalt ferie!
Ferie er ikke ensbetydende med at hvile sig, man vil også opleve noget, se verden, adsprede sig og nyde livet. Sådan har jeg det også. Men der er en risiko for
at man foretager sig så meget, at man ikke har tid til at hvile sig.
I år er mulighederne til at rejse begrænsede på grund af smittefaren med Covid-19. I hvert fald fraråder myndighederne rejser til de fleste lande i og til alle
lande udenfor Europa. Det sker ud fra et forsigtighedsprincip, som man må respektere, men som ikke virker helt logisk. Der er dog blevet åbnet for tre lande,
ligesom turister fra de tre lande kan rejse til Danmark. Det er godt for Bornholm og de andre turistregioner. Måske får vi også besøg af turister til vores
gudstjenester.
Jeg håbede at kunne rejse til Schweiz, besøge mine søstre der og gå ture i bjergene. Det ser ikke ud til at være muligt og det er jeg ked af. Jeg håber stadigvæk - men ellers findes der jo også dejlige steder i Danmark.
I ønskes alle en god sommerferie, med tid til hvile for krop og sjæl og med opløftende oplevelser som giver nyt mod og kraft til hverdagen og må Gud være
med jer alle dage.

Præsentation af menighedens præstepar
Hvem er vi?
Claus Kofoed Nielsen er præst i Metodistkirken. Han er udnævnt til
Jerusalemskirken i København, men ulønnet og derfor har han fast arbejde som
IT-administrator ved Københavns Professionshøjskole og han vil også i
fremtiden gøre sin tjeneste i Rønne ved siden af sit fuldtidsarbejde. Han er
bestyrelsesmedlem for Metodistkirkens efterskole Lægården i Holstebro. Han
var fra 1994 til 2005 missionær i DR Congo og tidligere præst i Nexø. Desuden
kom begge hans forældre fra Bornholm, men Claus er født og opvokset i
København. Han kender Bornholm fra tidligere år, men har kun været på øen
nogle få gange siden vi kom tilbage fra Afrika. Der er sikkert en del af jer som
kender ham.
Jeg, Béatrice Wittlinger, er født og opvokset i Schweiz (Zürich), hvor min far
var præst i Metodistkirken. Jeg læste til agronom i Schweiz og arbejdede i godt
8 år i foderafdelingen af en landbrugsandelsforening. 1993 blev jeg udsendt
som missionær til DR Congo fra Metodistkirken i Schweiz og arbejdede i et
landbrugsudviklingsprogram. I Congo mødte jeg Claus og vi blev gift i 2002 i
Jerusalemskirken, København. 2005 kom jeg til Danmark sammen med Claus.
Jeg lærte dansk, men fandt aldrig et fuldtidsarbejde. De seneste år arbejder jeg
nogle timer om ugen ved at gøre rent i Metodistkirken i København. Jeg er også
kasserer for Jerusalemskirken og medlem og kasserer for missionsrådet. Mit
hjerte brænder stadigvæk for missionsarbejdet og Afrika.
Claus og jeg bor i Havrebjerg, en lille landsby nord for Slagelse, hvor vi har købt
hus for tolv år siden. Jeg elsker at arbejde i haven og Claus er med i lokalrådet.
Vi er begge 63 år gammel.

Juli
Søndag 05. kl. 10.30

Fælleskirkelig sommergudstjeneste
Baptistkirken
Prædikant Camilla Westen

Søndag 12. kl. 10.30

Fælleskirkelig sommergudstjeneste
Missionskirken
Prædikant Christian Alsted

Søndag 19. kl. 10.30

Fælleskirkelig sommergudstjeneste
Baptistkirken
Prædikant Ulla Mester

Søndag 26. kl. 10.30

Fælleskirkelig sommergudstjeneste
Missionskirken
Prædikant Lone Møller Hansen

August
Søndag 02. kl. 10.00

Gudstjenestefællesskab
Randi Langskov og Bettina Pedersen

Søndag 09. kl. 10.00

Nadvergudstjeneste
Jørgen Thaarup

Søndag 16. kl. 10.00

Gudstjeneste
Virginia Hønnicke

Fredag

Kirkerne på Torvet
Se andet sted i bladet

21.

Søndag 23. kl. 10.00

Gudstjeneste
Beatrice Witllinger

Søndag 30. kl. 10.00

Nadvergudstjeneste
Claus Kofoed Nielsen og Beatrice Wittlinger

September
Søndag 06. kl. 10.00

Gudstjenestefællesskab
Randi Langskov og Bettina Pedersen

Kirkerne på Torvet
Fredag den 21. august 2020 kl. 14.30 – 16.30 samles kirkerne i Rønne på store
Torv. Der vil være mulighed for at få en kop kaffe og en snak med en præst Der
vil også være forskellige indslag i løbet af de 2 timer.
Tag en tur ned på Store Torv og få en snak med Beatrice Wittlinger eller en af
de andre.

Mad og fællesskab

Mad og fællesskab er samvær rundt spisebordet, samtale og inspiration.
Sæt X i kalender i 2020, så du ikke går glip af muligheden for at spise sammen
med andre.
Prisen for Mad og Fællesskab er kr. 60,00 for voksne og kr. 30,00 for børn. Tilmelding sker til Randi Langskov tlf. 2127 4584 eller Bettina Pedersen tlf. 2347
7109
Tirsdag 15. september kl. 18.00
Tirsdag 13. oktober kl. 18.00
Tirsdag 24. november kl. 18.00
Tema og indhold annonceres i næste menighedsblad

Spejderliv med indhold:
Ku du tænke dig at……..






Tage på tur
Stege pølser og bage snobrød
Komme på weekendtur
Få nye kammerater
Og meget mere
Så skynd dig at blive spejder

Dato for opstart meddeles på Kirkens hjemmeside

Kontakt til Metodistkirken
Vil du vide mere om Metodistkirken kan du kontakte:
Missionær/prædikant:
Béatrice Wittlinger tlf. 50 12 28 44
Beatrice.Wittlinger@metodistkirken.dk
Præst: Claus Kofoed Nielsen tlf. 51 38 02 68
claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk
Postadresse:
Metodistkirken i Rønne
c/o Bettina Pedersen
Sursænkevej 1
3700 Rønne
Menighedsrådsformand: Randi Langskov tlf. 21 27 45 84
randilangskov@gmail.com
Kasserer/Spejderleder: Bettina Pedersen tlf. 23 47 71 09/56 95 57 29
bepedersen@outlook.dk
Kirkeværger: Bent Kofod tlf. 50 72 46 40
ambk@mail.dk
Kirkeværger: Finn-Erik Dahl Pedersen tlf. 25 46 61 09
fbm@pedersen.mail.dk
Zionskirken
Metodistkirken i Rønne
Østergade 16, 3700 Rønne
www.roenn-metodistkirke.dk
Mød os på facebook: Rønne Metodistkirke
Metodistkirken er en del af United Methodist Church

